
5D SOROZAT

5095 D – 5105 D
STAGE V



� = alapfelszereltség    = opcionális   – = nem elérhető    

MŰSZAKI ADATOK
 5D SOROZAT

5095 D 5105 D
MOTOR
Típus FARMotion 45
Károsanyag-kibocsátási szint Stage V
Hengerek száma / Hengerűrtartalom db/cm3 4 / 3849
Turbófeltöltő töltőlevegő hűtővel �

VISCO hűtőventilátor �

Befecskendezés / nyomás Típus / bar Common Rail 2000 bar nyomáson
Max. teljesítmény (ENSZ-EGB R120) kW/LE 70/95 78 / 106
Teljesítmény névleges fordulatszámon (ENSZ-EGB R120) kW/LE 66,4/90 74 / 101
Max. teljesítményhez tartozó fordulatszám ford./perc 2000
Max. motorfordulatszám (névleges) ford./perc 2200
Max. nyomaték Nm 389 433
Max. nyomatékhoz tartozó fordulatszám ford./perc 1400
Légszűrő portalanítóval �

Üzemanyagtartály űrtartalma (ALAPFELSZERELTSÉG / 
OPCIONÁLIS) l 85 / 110

AdBlue tartály űrtartalma l 13
Olajcsere intervallum üzemóra 600
ERŐÁTVITEL
Típus SDF T3500
Sebességváltó-áttétel 1,3830
Mechanikus erőátvitel �

PowerShuttle irányváltó 5 különböző beállítással 

MECHANIKUS ERŐÁTVITEL
Sebességváltó db 5 fokozat x 3 fordulatszám-tartomány
Fokozatszám mechanikus felező és mászófokozat esetén db 30+15

Fokozatszám HML 3 - Powershift fokozat és mászófokozat 
esetén db 45+45

Max. sebesség 40 km/h ECO ford./perc 1805
POWERSHUTTLE IRÁNYVÁLTÓ
Sebességváltó db 5 fokozat x 3 fordulatszám-tartomány
Fokozatszám mechanikus felező és mászófokozat esetén db 30+15

Fokozatszám HML 3 - Powershift fokozat és mászófokozat 
esetén db 45+45

Stop&Go �

ComfortClutch �

Max. sebesség 40 km/h ECO ford./perc 1805
HIDRAULIKA ÉS FÜGGESZTŐMŰ
Szivattyú olajárama (alapfelszereltség) l/perc 54
Független kormányszivattyú �

Segédhidraulika-szelepek kezelőszervei Típus Mechanikus
Kihelyezett hidraulikaszelepek (alapfelszereltség) db 3
Nyomás nélküli szabad visszafolyó vezeték �

Automatikus alsó függesztőkar-stabilizátorok (mechanikus) 

Hátsó függesztőmű emelőképessége (alapfelszereltség) kg 3000
Hátsó függesztőmű emelőképessége (opcionális) kg 3600
Hátsó függesztőmű kategóriája Kat. II 
Külső kezelés a hátsó sárhányóról 

Első függesztőmű 

Első függesztőmű emelőképessége kg 2100
Olajcsere intervallum üzemóra 1200
TLT
Hátsó TLT: 540/540E �

Hátsó TLT 540/540ECO/1000 

Menetsebesség-arányos TLT 

Első TLT: 1000 

TENGELYEK ÉS FÉKEK
Típus SDF
100%-os differenciálzár elektro-hidraulikus kapcsolással �

Kikormányzási szög fok 55
Mechanikus rögzítőfék �

Hidraulikus pótkocsifék DualMode funkcióval 

ABS foglalat 

ELEKTROMOS RENDSZER
Feszültség V 12
Alapkivitelű akkumulátor V /Ah 12 / 100
Generátor V / A 14 / 120
Indítómotor V / kW 12 / 3,5
Külső csatlakozóaljzat �
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MŰSZAKI ADATOK
 5D SOROZAT

5095 D 5105 D
FÜLKE
4-oszlopos fülke �

Állítható, teleszkópos visszapillantó tükrök �

Légkondicionálás 

Kiváló kilátást biztosító tető 

Kiváló kilátást biztosító tető (FOPS) 

Mechanikus rugózású Max vezetőülés �

Légrugós vezetőülés 

Rádió előkészítés antennával és hangszórókkal �

4 x halogén munkalámpa a fülketetőn �

4 x LED munkalámpa 

Max. 2 LED-es figyelmeztető forgófény 

HOMLOKRAKODÓ
Világításkészlet előkészítés 

Homlokrakodóval rendelhető modellek Solid 35-18 | Solid 38-20 | FZ 36-20.01
Rakodási magasság mm 3250 | 3550 | 3340
Szakítóerő 900 mm-rel a forgáspont előtt daN 2310 | 2360 | 2620

MŰSZAKI ADATOK
 5D SOROZAT

5095 D 5105 D
MÉRETEK ÉS TÖMEGEK
Elülső gumiabroncsok (min.) 320/70 R24
Hátsó gumiabroncsok (min.) 340/85 R36
Elülső gumiabroncsok (max.) 380/70 R20
Hátsó gumiabroncsok (max.) 540/65 R30
Tengelytáv (A) mm 2271
Hosszúság (B) mm 4065
Magasság (max.) (C) mm 2571
Szélesség (min. - max.) (D) mm 1800–2180
Hasmagasság mm 406
Első tengely szélessége (karimától karimáig) mm 1500
Hátsó tengely szélessége (karimától karimáig) mm 1540
Terheletlen tömeg, elöl kg 1430
Terheletlen tömeg, hátul kg 2145
Terheletlen össztömeg kg 3575
Megengedett maximális tengelyterhelés, elöl kg 2300
Megengedett maximális tengelyterhelés, hátul kg 3300
Megengedett maximális tömeg kg 5200



Ha többet szeretne megtudni, érdeklődjön márkakereskedőjénél,
vagy látogasson el a deutz-fahr.com weboldalra.

A DEUTZ-FAHR az                   márkaneve.
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Főbb jellemzők 
 

MOTOR
Az új 5D Stage V gépek a nagy teljesítményű és megbízható 
FARMotion 45 motorral vannak felszerelve. Annak ellenére, 
hogy a FARMotion 45 kategóriájában az egyik legnagyobb 
lökettérfogattal rendelkezik, a teljes méretét tekintve rendkívül 
kompakt, így kiváló kilátást biztosít a vezetőülésből és kiváló 
irányíthatóságot tesz lehetővé. Az 5095D és 5105D maximális 
teljesítménye 95, illetve 106 LE 2000 ford./perc fordulatszámon, 
míg a maximális nyomaték 1400 ford./perc fordulatszámon 389, 
illetve 433 Nm.
 

TENGELYEK ÉS FÉKEK
Az új DEUTZ-FAHR 5D Stage V első és hátsó tengelyeit 
kifejezetten a DEUTZ-FAHR tervezte és gyártotta. Annak 
érdekében, hogy a fékezés valóban az összes kerékre 
hasson, az első tengelyen alapfelszereltségként olajfürdős 
többtárcsás fékek találhatók. A beépített differenciálzárak 
működtetése mindkét tengelyen alapfelszereltségként elektro-
hidraulikus szabályozású. Opcionálisan az innovatív PneuTrac 
gumiabroncsok is rendelkezésre állnak.
 

ERŐÁTVITEL
A rendelkezésre álló különböző kombinációk mindegyikét 
nagy hatékonyság jellemzi, és egy 5 fokozatú, 3 sebesség-
tartománnyal rendelkező sebességváltóval láttak el, amelyet 
úgy terveztek, hogy 40 km/h sebességet legyen képes 
elérni csökkentett motorfordulatszámon. Az egyszerűbb 
konfiguráció 30+15, a legnagyobb felszereltségű pedig 45+45 
sebességfokozattal rendelkezik. Az LS változatoknál az 

irányváltó mechanikus és szinkronizált, míg a GS változatoknál 
SenseClutch funkcióval rendelkező Powershuttle irányváltó 
található a gépen; a Stop&Go funkció és a ComfortClutch 
szintén rendelkezésre áll. 

HIDRAULIKA
A nyitott központú hidraulikarendszer egy 54 l/perc 
teljesítményű szivattyúval rendelkezik, amely a függesztőművet 
és a segédhidraulika-szelepeket látja el olajjal; A 3 szabványos 
hátsó segédhidraulika-szelepek különböző üzemmódokkal 
rendelkeznek. Az erőteljes hátsó emelőszerkezet max. 
emelőképessége 3600 kg. Mechanikusan vagy elektronikusan 
vezérelt, ebben az esetben a felszerelt munkaeszközök 
szállításakor keletkező lengések aktív csillapítására szolgáló 
funkciókkal. Nagy teljesítményű, 2100 kg maximális teherbírású 
első emelőszerkezet is rendelhető opcionálisan.
 

FÜLKE
A modern, 4 oszlopos kialakítás és a fülke különösen nagy 
üvegfelülete kiváló kilátást biztosít nappal és sötétben egyaránt, 
annak is köszönhetően, hogy akár 4 első és 2 hátsó – akár LED-es 
– munkalámpa is felszerelhető. A fülke teteje „keskeny” profillal 
rendelkezik, hogy a traktor méretei kompaktak maradjanak a 
gyümölcsösökben és szőlőültetvényeken végzett munkákhoz, 
illetve rendelhető a jó kilátást biztosító változatban, vagy 
akár borulás elleni védelemmel (FOPS) is, ami az erdészeti 
felhasználásnál elengedhetetlen. 




